
Tov dals el va:
En godt be vart 
hem me lig het

Som lak se fis ker er det lett å bli blin det av el ver med 
sta tus og sta tis tikk. Vi reis te mot strøm men og fikk 
en opp le vel se vi trod de til hør te for dums tid.  
Tekst/foto: Hans Kris ti an Krogh-Hanssen
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Ikke bare små
laks: Tor Arne 
An dre as sen med 
stor laks i «små-
lakselva» Tov dal. 
I se son gen 2014 
ble det tatt fle re 
lak ser rundt 10 
kilo her.  

Dere kom mer på per fekt vann
stand, men fis ken har ikke vært 
vel dig bi te vil lig de sis te da ge ne. 
Det har likevel gått opp 60 laks i 
trap pa de sis te 48 ti me ne!

Jo han Olsen rek ker fram hån da og sku er mot 
elva. Seinsommersola la ger sil hu et ter av løv skog 
over de blan ke strøm virv le ne i Boen fos sen. Vi har 
kun et par ti mer på oss til å prø ve det som kal
les ind re fi le ten av lak se fis ket i Tov dals el va. Det er 
her det tra di sjo nelt sett blir tatt mest laks i vass
dra get. Det er også her mye av his to ri en bak det 
tid li ge re så kjen te fis ke ri et i elva ble byg get opp. 
Boen Gård er i dag eid av tre fa mi li er, alle et ter
kom me re etter skips mek ler Jo han G. Olsen. Jo han 
har an sva ret for drif ten av går den og fis ket, og idet 
de før s te flu e ne pis ker over fla ten, fyl ler han på 
med his to rie:

– His to ri en star ter i 1520. Den gang eide kong 
Chris ti an II ret tig he te ne til fis ket. Han lei de ut 
fis ket til sine em bets menn for 10 tonn fer dig be
ar bei det laks i året fra Boenfoss. Etter hvert voks
te det opp mange be hov for trans port og lag ring 
rundt lak se fis ket, og senere kom også sagbruks
virksomhet og tømmereksport. Nav net «Boen» 
kom mer fra «bo den», altså lag rings plas sen, for
kla rer Olsen. 

Tov dals el va var lenge en av de bes te lak se el ve
ne i lan det. I åre ne 1880–83 ble den ran gert som 
num mer tre i Norge, reg net både etter vekt og ver
di. Stør ste fangst ble re gist rert i 1883 med drøye 
17 tonn, ifølge Di rek to ra tet for na tur for valt ning.

Det var også på denne ti den de eng els ke lor de ne 
kom til Tov dals el va. Ka re ne i tweed og slips dro 
laks i utro li ge meng der. Re kor den hol der Mr. Wil
li am Radcliffe. I 1924 fikk han visstnok 1024 laks 
på stang i lø pet av 31 da gers fis ke. Alle på flue.

For sIk tIg re nes san se
Sur ned bør be gyn te å få be tyd ning for elva allerede 
ved inn gan gen til 1900tal let, og rundt 1970 var lak
se be stan den i Tov dals el va tapt. Det ble star tet om
fat tende kal king i 1997 og senere kul ti ve ring ved ut
set ting av rogn, som ga re sul ta ter for fis ke be stan den. 
Selv om det ikke er den ori gi na le tovdalslaksen som 
nå går opp vass dra get, er lak sen godt tilbake, ifølge 
le der i Ned re Tov dal Fis ke lag, Jør gen Bir ke nes. 

– I 2003 ble det tatt 300 kilo laks, men allerede 
i 2011 ble det tatt 3 tonn. Det er en bra ut vik ling. 
Det te er likevel et godt styk ke fra topp å re ne på 
1880tal let da fangs te ne var over 12 tonn. I 2012, 
13 og 14 så vi en ned gang på fangs ten. I 2014 ble 
det tatt 1200 kilo. Grun nen var lite og altfor varmt 
vann i elva gjennom som me ren. Fis ken var der, det 
kun ne vi se på vi deo og tel ler ved Boen fos sen. To
talt 3000 laks pas ser te tel le ren i 14se son gen, men 
mange av dem i sep tem ber, sier Bir ke nes.
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jo ikke noen vits å kjø pe fly bil let ter 
nordover når man har slike mu lig he
ter her nede ... 

Vi skri ver det bak øret og fort set ter 
mot fos sen. Det blir mørkt før vi har 
va det oss ut på to av de små skjæ re ne 
som lig ger på øst si den av elva. Før i ti
den had de de visstnok kon kur ran ser 
her. Den som klar te å ro stan ga rundt 
skjæ ret nær mest fos sen uten å få fisk, 
fikk 10 øre. San ne eller ikke – slike 
his to ri er gir i hvert fall in spi ra sjon.

Og rik tig nok – kas tet etter nap per 
det i flua. For sik tig lug ging. Den sit
ter ikke. Jeg rek ker akkurat å ban ne 

over å ha stram met opp for tid lig, da 
jeg hø rer fis ke kom pis Tor Arne rope 
i mør ket bak meg. 20 mi nut ter se
nere står han med sju kilo blank tov
dalslaks på den vel dres se de gress ple
nen foran Boen gård. Vi har de fi ni tivt 
kom met på rett tid.

For stor For Fry se ren
Tov dals el va er likevel mye mer enn 
Boen fos sen, så vi rei ser vi de re allerede 
samme kveld. Ved mid natt når vi Rislå
vollen Gård. Den lig ger på sone 4 av 5 
so ner som den lak se fø ren de strek nin
gen av elva de les i.   

På tu net vi ser vi den nydratte fis
ken til Sig run Frøys nes Flaa, grunn
ei er og in ne ha ver av det nye over nat
tings ste det. Fin nes det fry se plass?

– Nei, du det har vi ikke til så stor 
fisk. Det er jam men den stør ste jeg 
har sett. For en fisk!

Løs nin gen blir å dele lak sen i to. Vi 
er de før s te over nat tings gjes te ne hos 
grunn ei e ren, og Sig run er vert skap 
av det sjeld ne. Over natt mat for tel
ler hun at fa mi li en øns ker å sat se på 
lakse tu ris me, men mang ler er fa ring 
med laks. Det er tross alt en stund si
den fis ket var på høy den her.

– Ingen i fa mi li en har noen gang 
fått laks. Vi har ikke fis ket hel ler! Nå 

En HEm mE lIg-
HET: Øvre de ler av 
Tov dals el va kan 
godt be trak tes 
som en li ten hem
me lig het. Du skal 
være godt kjent 
her for å fin ne 
lak sens stand
plas ser.  

På rett sted tIl rett tId
Etter en halv ti mes fis ke i ned re del 
flyt ter vi oss noen hundre me ter. En 
for nøyd her re kom mer vand ren de ned
over elva med 3,5 kilo dryp pen de laks i 
hån den. En ty pisk tovdalsfisk.

– Den tok akkurat da det be gyn te 
å mørk ne, gli ser Gun nar Krogsveen. 
– Det te er ei utro lig flott elv! Na tu ren 
rundt er fan tas tisk, va ri ert og unik. 
Det er nes ten så en skul le hatt tweed 
og slips når man går langs bred de
ne her, sier han. – Og selv om det er 
fint med lite fis ke press, er det te ei elv 
som for tje ner å bli bed re kjent. Det er 

FIs KE prAT: Jo han 
Olsen og Gun nar 
Krogsveen slår 
av en prat langs 
de vel plei de el ve
bred de ne ved 
Boenfoss.
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KjEnT mAnn: Lars 
Ei nar Reme li ker 
seg best med 
en hånds og hå per 
han kanskje får 
mu lig he ten for 
mer gui ding i 
fram ti den. 

job ber grunn ei er ne i elva med Nors ke 
Lak se el ver for å ska pe en mo dell som 
kan gjø re fis ket her mer at trak tivt og 
guns tig for både grunn ei e re og fis ke
re over tid. Det er jo stort sett noen 
få lo ka le som fis ker her nå, og på den 
andre si den av elva kos ter det bare 
50 kro ner døg net for et fis ke kort. Jeg 
tror be ta lings vil jen og po ten si a let er 
stør re, sier Sig run. 

sjar me ren de jun gel FIs ke
Etter noen ti mers laksefiskesøvn våk
ner vi av at den lo ka le stor fis ke ren Lars 
Ei nar Reme står og klik ker på en Har dy 
ute på tu net. Han er mor ge nens gui de. 
Da vi kom mer ut av den tet te gran sko
gen og fram til før s te hø len, set ter vi 
pris på føl get. Vi be fin ner oss i in gen
manns land. Elvedisen er i ferd med å 
let te over van net som strøm mer gjen
nom skog og klip per. Det er ikke en sjel 
å se, til tross for ide el le vann for hold 
rundt 50 ku bikk.

– Det er ikke så lett å fis ke de øvre 
de le ne av Tov dals el va uten lo kal
kunn skap. Elva er ganske lang, og 
lak sen va ri e rer mye i at ferd og hvor 
den går med tan ke på vann fø ring. 
Det er hel ler ikke så til ret te lagt langs 
land her. Det er litt uover sikt lig jun
gel fis ke noen ste der, men det er jo 
også noe av sjar men, sy nes Reme.

En hånds fis ke ren er li den ska pe lig 
og en tu si as tisk. Han pluk ker noen 
egen kom po ner te flu er ut av bok sen. 
Den gyl len bru ne far gen på elva til si
er svart i flu e ne. I kom bi na sjon med 
rødt og oran sje, me ner lo kal kunn ska
pen. Vi har trua. Det kas tes, byt tes 
flu er og byt tes hø ler. At fis ken ikke 
bi ter, er en mind re de talj. Det te er 
uan sett en unik na tur opp le vel se.

smålakselv?
Etter mor gen kaff en tas mark bok sen 
fram. In gen ting er vel så eff ek tivt som 
mei te på en klar nen de elv!   

– Det er egent lig bed re å fis ke den 
søm men fra andre si den, men med 
has pel kan du kas te over og kanskje 
få tak på det, sier Lars Ei nar og pe ker 
på en klas sisk stand plass.

Etter fem kast og mye fi ring dil
ter bly et pent langs bun nen. Se kun
der etter kjen nes skik ke li ge hogg i 
snø ret. Fis ken går rett til værs på 

til slaget og ra ser i «hale gang» oppo
ver el ven. Mellom sju og ni kilo er an
slaget, men etter få mi nut ters kamp 
kjø res den fast un der noen sto re stei
ner tre me ter fra land.

Det gir mer smak. På vei tilbake kla

rer vi ikke å mot stå et sis te par kast 
på en lang brekkant vi lot lig ge urørt 
tid li ge re på mor ge nen. Mi nut ter etter 
mis ter vi en fisk og hu ker på en ny på 
Remes spe si al flue.

– er Ikke det te eI smålakselv?
Tor Arne spør uten å for ven te svar idet 
vi sen der stan ga til hverandre rundt 
hen gen de gran trær. Vi må to hø ler ned
over elva før fis ken vil stop pe. Etter en 
halv ti me med ras og stang, får vi en de
lig hå vet sva ret på spørs må let hans. 9,7 
kilo tovdalslaks. Sprek som ju ling!

På vei tilbake fra elva fø ler vi oss 
nes ten som om vi har opp da get noe 
helt nytt. Det er helt spe si elt å kom me 
til et slikt sted og møte et fis ke i start
fa sen av noe som kan bli et lakse even
tyr. Å se at det fort satt fin nes gjem te 
per ler blant Nor ges lak se el ver 

EgEn sjArm: 
Det kan være 
litt krong le te å 
kom me seg fram 
på sone 4, men 
det er også sjarm 
ved det.

For sTor FIsK: 
På Rislavollen 
er kanskje ikke 
fryserkapasiteten 
helt oppe og går, 
men lak sen er i 
hvert fall til ste de!
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UrE gU lErT: Boen fos sen er ure gu lert. Når elva er så lav som 
den har vært de sis te åre ne, går fis ken i selve fos sen og ikke i 
lak se trap pen. Derfor har man ikke kon troll over hvor mange fis
ker som går opp elva til enhver tid. 

og at el ver som Tov dal på den ret te 
da gen kan si de stil les med «luk sus el
ver» som Lær dal, Vos so eller de bes te 
val de ne fra Trøn de lag og nordover, er 
be fri en de.

På Rislåvollen Gård er over ras kel
sen over fangs ten ikke noe mind re 
enn blant fis ker ne selv.

– Det er godt dere skal hjem i dag, 
vi har ikke plass i fry se ren, tril ler det 
fra Sig run på her lig sør lands dia lekt. 
Hun ser ve rer hus manns kost og na po
le ons ka ke, og spør om vi kan kom me 
tilbake nes te år og lære henne og søn
nen å fis ke? Jo da, det skal vi kla re ... 

tov dals el va
Vass dra get er 143 ki lo me ter langt og ikke re gu
lert. Tov dals el va, som også kal les Topdalselva, 
inn går i en ver ne plan for Sør lan det mot ut byg
ging av vann kraft verk. Hane fos sen kraft verk i 
Uldalsgreinen av elva på vir ker likevel vann stan
den av elva. Lak sen kan i dag vand re opp til 
He re foss fjor den. Det er byg get lak se trapp ved 
Boen fos sen. 
     Bes te vann stand for lak se fiske er når elva går 
mellom 30 og 120 ku bikk. Sone 2 er flue sone. De 
andre so ne ne er åpne for fis ke med annet ut styr. 
Sluk er til latt i sone 2 i juni ved of fent lig kjøp 
over scanatura/lakseelvene.no. For grup per som 
boo ker hele so nen, begge si der av elva via Boen 
Gård, er sluk til latt i juli og au gust. Egne so ner 
mellom sone 4 og 5 kun med døgnkortsalg og 
stang be grens ning. Pas ser per fekt for til rei sen de 
fis ke re og kan kom bi ne res med over nat ting og 
ser ve ring på Rislåvollen Gård
     Mer info: www.scannatura.no, www.
lakseelvene.no, www.tovdalselva.no og www.
boengaard.no.

bo sted   
Boen Gård er en her ska pe lig 
og ny re no vert prakt gård som 
sit ter på egne fis ke ret tig he ter i 
sone 2 og kan ta imot grup per 
for full be vert ning og fis ke. Høy 
stan dard og god ser vi ce. Mer 
info: www.boengaard.no. 
Rislåvollen Gård er et ko se lig 
og ge ni alt ut gangs punkt for 
fis ke i øvre del av elva. Har 
ret tig he ter til den nå stangbe
grensede sone 4. Lig ger i nær
he ten av de gode fis ke plas se
ne Lakse foss og Buhølen og 
kan huse 9 per so ner til 250 
kro ner nat ten per snu te. Mer 
info:www.rislavollen.no. Du 
fin ner også al ter na ti ver hos 
www.hagestadhytteutleie.
com og på Lakse lof tet (3727 
62 82) i Bir ke land. 
 

kon ge lIg: Boen gård var kon ge lig gods fram til 
cirka 1680. så voks te går den fram på 1800-tal let 
med blant annet sagbruksvirksomhet. I dag er det 
fa mi li en olsen som eier og drif ter det de hå per skal 
bli en at trak sjon for lak se fis ke re. 

spE sI Al FlUA: 
Flue bok sen til 
Lars Ei nar Reme 
in di ke rer hva som 
fun ge rer i Tov
dals el va.
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